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signerat
1883 Brister i utbildningens kvalitet
Anders Lundberg 

reflexion
1879 Hellre förstå rätt än veta först 
Anne Brynolf

lt debatt
1884 Kalorier kostar Stephan Rössner

1885 Apropå! Etik, hälsa och pengar Filan-
tropiska storföretag granskas i USA 
Anders Jeppsson

aktuellt
1886 Ska vara en blåslampa på vården

1889 Läkare fick bipolär sjukdom klas-
sad som arbetsskada

1890 Krister Nilsson, vetenskapligt råd 
i barnanestesi och barnintensivvård:
»Det här som är så obegripligt för mig, 
hur obegripligt är det inte då för polis 
och åklagare?«

1892 Inte fel att ordinera homeopati

Läkartidningen startar karriärsajt

medicinsk kommentar
1894 Läkemedelsverket bör ha tillsy-
nen över blodframställning. Oenighet 
kring män som haft sex med män har 
ställt frågan på sin spets 
Tommy Söderström

nya rön
1896 Invandring till Sverige ökar 
kunskapen om astma och diabetes 
Lennart Bråbäck , Anders Hjern 

Samband mellan D-vitaminbrist och 
RSV-infektion hos spädbarn 
Hans Lederhuber

1897 Antidepressiva hjälper inte mot 
depression hos dementa 
Anders Hansen

Rökning tung riskfaktor 
för blåscancer
Anders Hansen

Bättre ärr med  transfor-
ming growth factor beta-3 Ulf Samuelson

»Vi ska vara ett smörjmedel i utvecklingsprocessen …« 
Orden kommer från Fredrik Lennartsson, chefen för 
nya Myndigheten för vårdanalys.  AKTUELLT Sidan 1886

Kronisk cerebrospinal venös insufficiens har 
lanserats som hypotes att förklara etiologin 
bakom MS. Patienter greppar efter ett halm-
strå, menar författarna och pekar på att evi-
densen är alltför mager.
Foto: Martin Edström/Azote. Lilla bilden: Ivan Illich Archive
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reflexion

Hellre förstå 
rätt än veta 
först
»… det är trots allt bättre att skynda 
långsamt, låta vetenskapens kvarnar 
mala, låta fackkunskapen säga sitt 
innan tiden är inne för att slå på stora 
trumman.«

E tt lurvigt, äggläggande däggdjur 
med trutmun – näbbdjuret är  en 
mer udda varelse än de flesta. 

Somliga forskningsresultat är lite 
näbbdjurslika: extrema, otroliga, 
märkliga. Och ibland – helt uppåt väg-
garna missvisande.

Radio, teve och tidningar rapporte-
rar gärna rafflande resultat från kon-
gresser, inte sällan med hänvisning 
till abstrakt och opublicerade studier. 
Hösten och sommaren har bjudit på 
flera exempel. Det är inte konstigt – 
att det är bra att vara först om en ny-
het är en journalistisk självklarhet. 
Men inte nödvändigtvis bara bra, för 
läsare och lyssnare presenteras inför 
vetenskap som ännu inte genomgått 
den granskning som peer review och 
publicering innebär.

Att ge stor spridning till opublice-
rad forskning kräver alldeles särskild 
granskning, ställer krav på sakkun-
skap. Vågar journalister verkligen ta 
ansvar för att resultaten som förmed-
las faktiskt håller måttet?

De medicinska tidskrifterna har som 
uppgift att skilja de verkliga näbbdju-
ren från de falskpälsade. I den veten-
skapliga processen granskas texter, 
jäv beaktas, medicinska kommenta-
rer modererar det extrema. Ett ma-
skineri som inte är utan fel och bris-
ter, förstås. Men ändå – det är trots 
allt bättre att skynda långsamt, låta 
vetenskapens kvarnar mala, låta fack-
kunskapen säga sitt innan tiden är 
inne för att slå på stora trumman.

Lyssnare, läsare och tittare vill 
hellre förstå rätt än veta först.

Anne Brynolf
tf medicinsk redaktionschef
anne.brynolf@lakartidningen.se
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1898 Kirurgers icke-tekniska färdig-
heter kan bedömas Marianne Hall Angerås

Förhöjda leverprov inget säkert tecken 
på gallgångssten Per Videhult

klinik och vetenskap
1899 Klinisk översikt Cerebro spinal venös 
insufficiens som orsak till MS har svagt 
stöd. Inte rimligt att nu erbjuda 
ballong vidgande behandling 
David Bergqvist, Anders Wanhainen

1902 Klinisk översikt Osteoporos vid 
kastrationsbehandling – ett försummat 
område Ola Bratt, Kristina Åkesson

1906 Originalstudie Bisfosfonater påver-
kar inte hörseln vid osteogenesis im-
perfecta. Retrospektiv studie av 42 
journaler Ida Brodd, Christina Hederstierna, 
Maria Sääf, Malou Hultcrantz

1910 Rapport Dålig munhälsa efter stroke 
ett växande problem. Ökat samarbete 
mellan sjukvården och tandvården 
möjlig framgångsfaktor Kerstin Hulter 
Åsberg, Madeleine Wertsén, Inger Wårdh 

debatt och brev
1913 Arbetsskadeanmälningar avslås 
på felaktiga grunder Ulf Flodin

1914 Replik till Folke Sjöberg och medförfattare: 
Hur vi arbetar med hyperbar oxygenbe-
handling som läkemedel Folke Lind, 
Bengt Eriksson, Claes Frostell, Per Arnell, 
Hans Lycke, Nicklas Oscarsson, Lars Spetz, 
Christer Hammarlund, Dag Benoni, Johan 
Douglas

1915 Nio av tio sjukhus har gått över 
till »lean« Henrik Weimarsson

kultur
1917 Sjukvårdskritikern Ivan Illich 
bortglömd av sina efterföljare
Joakim Färdow

1919 lediga tjänster

1921 platsannonser

1933 meddelanden

1934 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Lakartidningen.se 

KULTUR Filosofen Ivan Illich initierade 
sprickbildningen i den moderna sjukvår-
dens, enligt honom, ytliga begrepp om 
hälsa. Sidan 1917

 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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Telefon: 08-790 33 00
Fax: 08-20 76 19 (centralredaktion)
08-20 74 35 (annonser)
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E-post: redaktionen@lakartidningen.se 
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Medicinsk huvudredaktör
Jan Östergren (internmedicin) 08-790 34 31
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Webbchef
Elisabet Ohlin 08-790 34 97

Marknads-/annonsdirektör
Ulf Jansson 08-790 35 47

Medicinska redaktörer
 Jon Ahlberg, docent (patientsäkerhet)
Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent 
(psykiatri)
Ylva Böttiger, docent (klinisk farmakologi)
Mikael Hasselgren, doktor (allmänmedicin)
Lena Marions, docent (obstetrik och gynekologi)
Louis Riddez, docent (kirurgi)
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mest läst på lakartidningen.se 
Mest lästa artiklarna på Lakartidningen.se 
de senaste två veckorna:
1. Rättegången dag 2 (nr 38, sidan 1796)
2. Vetenskapligt råd ändrar sig (nr 37, si-

dan 1746)
3. »Man är mer produktionsläkare än ut-

bildningsläkare« (nr 38, sidan 1802)

organ för 
sveriges läkarförbund  
grundad 1904 

webbfrågan:

Funderade du någon gång 
under din AT på att byta 
yrke på grund av hög 
arbetsbelastning?

330 hade svarat den 26 september kl 11.00.

21 %

42 % 37 %

Ja, ibland

Ja, flera 
gånger

Nej, aldrig

 ■ TIPSA LÄKARTIDNINGEN
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med 
redaktionen! Mejla till: 
tipsa@lakartidningen.se
Tala om ifall du vill vara anonym!
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Se Aktuellt nr 38, sidan 1802. 
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